UCHWAŁA NR XX/120/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Na podstawie przepisu art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.
1515) oraz przepisu art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w zw. z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513) Rada Miejska Lądka – Zdroju uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Lądek-Zdrój pomoc finansową dla Gminy Bystrzyca Kłodzka w wysokości
5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na współfinansowanie działań z zakresu zarządzania
kryzysowego związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru
budynku mieszkalnego w miejscowości Wójtowice.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, zostanie sfinansowana z środków zabezpieczonych w budżecie Gminy
Lądek-Zdrój na rok 2016 r.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków finansowych
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a Gminą Bystrzyca Kłodzka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu
terytorialnego pomoc finansowa m.in. w formie dotacji celowej. Podstawą udzielania pomocy jest uchwała
organu stanowiącego oraz zawarta w jej wykonaniu umowa. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale,
będzie przeznaczona na potrzeby pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkańców Powiatu
Kłodzkiego – Państwa Doroty i Krzysztofa Komornickich.
Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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